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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

136/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
την διαδικασία διαπραγμάτευσης (κατόπιν άγονου ανοιχτού διαγωνισμού)διεξαγωγής
εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
προϋπολογισμού 34.554,28€ με Φ.Π.Α.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, η
Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
1. Mε την αρ. 311/21 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:
«Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου», σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του
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άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ.
7240/10-11-2021 διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε (ΑΔΑΜ : 21PROC009512417
2021-11-10).
2. Mε την αρ. 38/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 68Φ8Ω1Ω-ΡΩΟ) εγκρίναμε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής
διαγωνισμού για την εν λόγω μελέτη , η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 275/21 Α.Ο.Ε.
3. Mε την αρ. 83/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΓΣΧΩ1Ω-Η34) εγκρίναμε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής
διαγωνισμού για την εν λόγω μελέτη .
Η Επιτροπή Διεξαγωγής του εν λόγω
ήτοι:

Διαγωνισμού μας διαβίβασε στη συνέχεια το 3ο πρακτικό της,
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI

Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»
εκτιμώμενης αξίας 27.866,35€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 34.554,28€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρωτ. οικ. 7240/10-11-2021 Διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 311/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), ΑΔΑ: 6ΩΣΑΩ1Ω-Ξ5Β), η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
185845 και κατά τον προηγούμενο ανοικτό διαγωνισμό δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009512417 και αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 184304.
Την 11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., οι υπογράφοντες:
1. Ευμορφία Σίδερη, υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος
2. Χρήστος Στάμος, υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος και
3. Αλέξανδρος Κοσμάς του Γεωργίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Τμήματος
Ηπείρου, τακτικό μέλος,
όπου αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη μελέτη της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθ. 275/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Κ2ΧΩ1Ω-8Υ3), προβήκαμε
στoν έλεγχο των δικαιολογητικών του Οικονομικού Φορέα «ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» που
υποβλήθηκε για τον ανωτέρω διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Αρχικά τα μέλη της διαπίστωσαν την εγκυρότητα της υποβολής των δικαιολογητικών του
οικονομικού φορέα μέσα στην προθεσμία που του ζητήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2337/ 14-04-22
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια όλα τα μέλη έλεγξαν την πληρότητα των δικαιολογητικών. Διαπιστώθηκε ότι ο
διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας «ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά
που του ζητήθηκαν μέσω της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. οικ. 7240/10-11-2021 μόνο όμως για το
στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών και όχι κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, με την
υποβολή του ΕΕΕΣ, όπως σαφώς ορίζονται στη διακήρυξη. Για το λόγο με την υπ’ αριθμ. 2804 / 11-052022 πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών ζητήθηκαν συμπληρωματικά
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 5γ της διακήρυξης και συγκεκριμένα του άρθρου
102 ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά την 24η / 05/ 2022, αφού παρήλθε η ημερομηνία που
δόθηκε στην πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Διαπιστώθηκε ότι ο Οικονομικός
Φορέας «ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» δεν κατέθεσε τα αιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα
Εισηγείται
1) την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», επειδή δεν
υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά ώστε να αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας και την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής
υπέρ της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5γ της διακήρυξης και
2) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο και την επανάληψη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, επειδή δεν
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υπάρχει επόμενος προσφέροντας ώστε η κατακύρωση να γίνει στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, τηρουμένης της διαδικασίας.
Το παρόν Πρακτικό ΙIΙ υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Πωγωνίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Καλπάκι, 24/5/2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Τέλος κάλεσε την Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω να εγκρίνει ή μη το ανωτέρω πρακτικό
της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου της, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , το 3o πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού , τον πλήρη
φάκελο της εν λόγω εκπόνησης μελέτης

Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της
παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής) εκπόνησης της μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»,
εκτός της κατάπτωσης
της εγγύησης
συμμετοχής , επειδή μετά από προφορική ενημέρωση της εκπροσώπου της μελετητικής
ομάδας κ. Ευαγγελίας Μανοπούλου , τα μέλη δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε να έχουν εκδώσει
τα δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
2. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα επιλεγεί σε νέα απόφαση της Ο.Ε.
3. Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 6, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. η΄ της διακήρυξης.
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή
προσφορά μέσω του συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. στ΄ της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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